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Gelijke Kansen voor alle kinderen en jongeren in 
Gemeente Alphen aan den Rijn.  

Toelichting 

Aanleiding en uitdagingen 
In juli 2022 is een lokale coalitie binnen Alphen aan den Rijn toegelaten tot het Voorloperstraject in het kader 
van de Rijke Schooldag. De alliantie bestaat uit zowel kinderopvang, PO, VO als maatschappelijke organisaties 
en de gemeente. De lokale coalitie bedient kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. Door 
de brede samenwerking tussen het onderwijs, kinderopvang meerdere maatschappelijke organisaties, kan 
gesproken worden over een alliantie met veel potentie.   

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om de kansengelijkheid van jeugdigen binnen de gehele 
gemeente te vergroten. Dit is de reden waarom de gemeente besloten heeft zich aan te sluiten bij de Gelijke 
Kansen Alliantie. De plek waar je wieg staat en het inkomen van je ouders/ verzorgers, zijn medebepalend voor 
je leven. Een goede start beïnvloedt in veel gevallen het later opleidingsniveau, de baankansen en de hoogte 
van het inkomen. Taal is hierbij een belangrijk onderdeel, als ook andere factoren.  

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. En ieder kind heeft zijn eigen talenten. Dat kinderen hun 
talenten volledig ontplooien is niet vanzelfsprekend en gaat niet vanzelf. In de kinderopvang en het onderwijs 
leggen kinderen een belangrijke basis voor hun toekomst. Door verschillende redenen kunnen kinderen 
achterstanden hebben, die van invloed zijn op het met succes kunnen doorlopen van hun schoolloopbaan en 
mogelijk zelfs op het zelfredzaam kunnen functioneren in de maatschappij op latere leeftijd. 

Momenteel lopen er in Alphen aan den Rijn vele projecten met als doel de kansengelijkheid te bevorderen. 
Deze activiteiten worden zowel door het onderwijs, kinderopvang als preventiepartijen (welzijn en het CJG) 
uitgevoerd en worden op diverse manieren gefinancierd. Door deze activiteiten te stroomlijnen en optimaal 
gebruik te maken van elkaars expertise, worden lijnen korter en kan er in gezamenlijkheid gewerkt worden aan 
het bevorderen van de kansengelijkheid voor de jeugd in de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Inzet Gemeente Alphen aan den Rijn 
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft sinds mei 2022 een nieuwe coalitie met grote ambities op het terrein van 
gelijke kansen. ‘Omdat de start van elk kind anders is, kan het nodig zijn om ongelijk te investeren om gelijke kansen te 
creëren…. We kiezen dan ook voor preventief investeren in de ontwikkeling van kinderen en groepen inwoners die op 
achterstand staan.’  Dit alles betekent dat het college wil blijven investeren in preventie en de samenwerking met 
het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners wil bevorderen.  

Het college B&W van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft haar ambities geformuleerd in termen van:  

 Het bevorderen van kansengelijkheid  

 De bestaanszekerheid als basis  

 Gezond leven in een gezonde leefomgeving 

De gemeente ziet de kinderopvang, het onderwijs en maatschappelijke organisaties als belangrijke partners om 
deze ambitie te verwezenlijken. Vroegsignalering is hierbij belangrijk, niet alleen op het voorkomen van 
mogelijke onderwijsachterstanden, maar ook op het signaleren van andere vraagstukken in het kader van 
opvoedondersteuning of veiligheid. Daarom wordt binnen de gemeente Alphen aan den Rijn breed ingezet op 
preventie. Niet alleen vanuit de OAB en NPO-middelen maar ook in zijn algemeenheid.  

Vanaf 1 juli 2021 is de Subsidieregeling Preventie van start gegaan als voorliggende voorziening voor de 
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Daarnaast beogen wij met preventie ook te voorkomen dat er een escalatie 
in het kader van veiligheid plaatsvindt en willen wij voortijdig schooluitval voorkomen. Hiervoor heeft de 
gemeente onder andere partijen gesubsidieerd die uitvoering geven aan zowel welzijnsactiviteiten (kinder- en 
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jongerenwerk), combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches en cultuurcoaches) als het Centrum voor Jeugd 
en Gezin met extra pedagogen onder andere op de scholen.  

Naast deze vaste subsidies heeft de gemeente jaarlijks een flexibel budget beschikbaar gesteld in het kader van 
preventie. Op basis van (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken die spelen in de wijken en kernen van de 
gemeente, kunnen preventiepartijen samen met andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om 
nieuwe projecten te subsidiëren.  

Naast de Subsidieregeling Preventie is vanaf 1 juli 2021 ook een nieuwe subsidieregeling voor Voorschoolse 
educatie van start. Het betrekken van ouders bij het leer- en ontwikkelproces is belangrijk. Daarnaast blijkt het 
stimuleren van lezen (al dan niet in de thuissituatie) een belangrijke aanvulling te zijn bij het leer- en 
ontwikkelproces. Dit betekent dat de gemeente niet alleen Voorschoolse educatie subsidieert, maar ook 
activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid en leesbevordering. Op deze manier wordt een kwalitatief 
goed en integraal aanbod gerealiseerd, waarin ruimte is voor maatwerk.  

Inzet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
Naast de NPO-gelden die de scholen zelf hebben gekregen, beschikt de gemeente Alphen aan den Rijn over 
eigen NPO-gelden. In overleg met het onderwijs en de gemeentelijke partners op het gebied van jeugdhulp, 
jeugdgezondheidszorg en preventie is aanbod ontwikkeld om het mentaal en fysiek welbevinden van de 
leerlingen, en extra taalondersteuning te stimuleren. Participe coördineert als brede welzijnsorganisatie de 
inzet van dit aanbod.  

Voor meer informatie: Aanbod NPO Participe 

Samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie 
Gemeente ziet samen met haar coalitiegenoten van de Rijke Schooldag de mogelijkheid om de beweging die in 
het kader van de Rijke Schooldag verder wordt vormgegeven, te verbreden naar andere wijken zodat er een 
olievlek ontstaat. Daarnaast willen wij verdiepen en een kwaliteitsslag maken waarbij we gebruik willen maken 
van bestaande structuren.  

Er zijn momenteel veel initiatieven waarbij zowel het onderwijs, als de kinderopvang en maatschappelijke 
organisaties een belangrijke rol spelen, die allemaal bijdragen aan het bevorderen van de kansengelijkheid 
binnen de gemeente.  

Om al deze bewegingen te coördineren willen we in het kader van de GKA een coördinator aanstellen die in 
opdracht van de lokale coalitie gaat komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma waarbij ook andere 
schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten. Dit alles om de 
kansengelijkheid van jeugdigen binnen de gemeente te bevorderen.   

Kennis 
Naast dat de alliantie een olievlek wil creëren binnen de gemeente, willen wij ook onze kennis en ervaring graag 
delen met andere gemeenten. Tegelijkertijd willen we ook graag van andere gemeenten leren zodat er een 
kruisbestuiving ontstaat.  

Door in het uitvoeringsplan doelstellingen en indicatoren te formuleren op basis van signalen en data, kan er 
gemonitord worden of de samenwerking ook de gewenste effecten oplevert.  
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Interventies & Samenwerking 

Interventie | Uitvoeringsagenda 

Betrokken partijen  Scala College (VO, penvoerder), Stichting Morgenwijzer (PO), Junis 
Kinderopvang, Participe (brede welzijnsorganisatie), Kwadraad (CJG), Alphen 
Vitaal (buurtsportcoaches), Thermen II (zwembad en multifunctionele 
accommodatie), Gemeente Alphen aan den Rijn 

Planning  Omdat er al veel initiatieven lopen, is het nu zaak om te komen tot een bundeling 
en een Uitvoeringsagenda in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie. Om hier te 
komen zijn de volgende stappen nodig: 

 Oktober 2022: werving kwartiermaker/ coördinator om te komen tot de 
opzet van een Uitvoeringsagenda. (Deze uitvoeringsagenda legt de 
verbinding tussen zowel het programma van de Rijke Schooldag als het 
OAB, NPO en andere initiatieven in het kader van gelijke kansen voor alle 
jeugdigen binnen onze gemeente); 

 Voorjaar 2023: Formeel vaststellen Uitvoeringsagenda en formaliseren 
samenwerking;  

 Vanaf 2023 tot en met 31 december 2024: Uitvoering, monitoren en 
jaarlijkse bijstelling Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn.  

Doel van de interventie  Komen tot een uitvoeringsagenda met als doel te komen tot het bevorderen van 
de kansengelijkheid. We beogen te bereiken dat alle leerlingen in Alphen aan 
den Rijn zichzelf ten volle kunnen ontplooien door een impuls te geven aan 
brede talentontwikkeling en gezond opgroeien (met aanvullende activiteiten 
op het gebeid van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-
emotionele ontwikkeling). 

Door het formuleren van een gezamenlijke ambitie, die wordt vertaald naar een 
breed gedragen Uitvoeringsagenda, wordt een gezamenlijke urgentie gecreëerd. 
Dit leidt tot korte lijnen in de samenwerking en het uitvoeren van activiteiten die 
leiden tot het bevorderen van de gelijke kansen van alle jeugdigen binnen de 
gemeente. 

Doelgroep  De interventies richten zich op jeugdigen in de leeftijd van 0 tot ± 18 jaar en 
hun ouders/ verzorgers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
inzet vanuit de middelen van het GKA (alleen voor PO en VO) en de 
gemeentelijke inzet (vanaf 0 jaar).  

Locatie (wijk, school)  Gemeente Alphen aan den Rijn kent meer dan 112.000 inwoners. Ongeveer 
28% van deze inwoners is tussen de 0 en 25 jaar (bron CBS 1 jan. 2022). Het 
gemiddeld opleidingsniveau in de gemeente ligt iets lager dan in Nederland. 
De verschillen tussen de wijken zijn echter groot, zo ook de relatieve 
welvaart. Met name de Edelstenenbuurt (wijk in het gebied Ridderveld), 
Hoorn en Snijdelwijk (Boskoop) zijn wijken met een relatief lage 
welvaartscore. Doel is om vanuit de inzet in de Edelstenenbuurt (waar het 
Scala College met één vestiging is gevestigd en waar veel kinderen uit deze 
buurt op De Jenaplaneet en Het Startblok van Morgenwijzer zitten) te werken 
aan een Uitvoeringsagenda waar ook andere schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties bij gaan aanhaken. Op deze manier kan er kennis 
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en expertise ook ingezet worden in andere wijken, zoals Hoorn en 
Snijdelwijk.  

Alphen aan den Rijn kent 51 vestigingen voor het PO, 12 vestigingen voor het 
VO en 1 Mbo-instelling. De meeste kinderen uit Alphen aan den Rijn gaan in 
de gemeente naar school.  

De Edelstenenbuurt is onderdeel van de wijk Ridderveld. In de wijk (met 
name Edelstenenbuurt) wonen naar verhouding meer inwoners met een niet-
westerse herkomst. In vergelijking met 2016 is het aandeel inwoners met een 
niet-westerse herkomst met 3% toegenomen. Het aantal inwoners met een 
uitkering ligt in Ridderveld en met name Edelstenenbuurt hoger dan in de 
rest van Alphen aan den Rijn. In Ridderveld zijn 9 basisscholen gevestigd 
(waaronder twee scholen van Morgenwijzer en één Islamitische basisschool 
met een achterstandsscore van 689,78) en 1 middelbare school (Scala 
College).  

De wijk Hoorn kent relatief veel ouderen en minder huishoudens met 
kinderen dan in de rest van Alphen aan den Rijn. Er wonen in de wijk Hoorn 
naar verhouding in 2021 meer inwoners met een niet-westerse herkomst in 
vergelijking met de gehele gemeente. Ten opzichte van 2016 is in Hoorn het 
aandeel inwoners van niet-Nederlandse herkomst toegenomen. De wijk 
Hoorn heeft 3 basisscholen, waarvan 1 school met een positieve 
achterstandsscore en 2 middelbare scholen waaronder een Praktijkschool.  

Snijdelwijk is een buurt in het tuindersdorp Boskoop. In Boskoop wonen naar 
verhouding minder inwoners met een niet-westerse herkomst in vergelijking 
met de gehele gemeente. Snijdelwijk is echter een uitzondering. In deze wijk 
wonen relatief meer inwoners met een niet-westerse herkomst in 
vergelijking tot Boskoop zelf en de gehele gemeente. In Snijdelwijk zijn 3 
basisscholen gevestigd, waarvan 2 met een positieve achterstandsscore.  

Activiteiten  In het kader van de Gelijke Kansen Alliantie willen we komen tot een breed 
gedragen Uitvoeringsagenda met minimaal de volgende thema’s:  

 Het creëren van een doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar draagt bij aan 
een ononderbroken ontwikkeling van jeugdigen  

 Het bevorderen van een gezonde leefstijl 

 Talentontwikkeling en verrijking van de leefwereld 

Monitoring en evaluatie  Om te komen tot een Uitvoeringsagenda en het coördineren van de 
activiteiten, wordt een kwartiermaker/coördinator geworven en aangesteld. 
Deze persoon zal als programmamanager de verbinding met alle partijen 
onderhouden op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau.  
Door in de Uitvoeringsagenda doelstellingen en indicatoren te formuleren op 
basis van signalen en data, kan er cyclisch gemonitord worden of de 
samenwerking ook de gewenste effecten oplevert. 

Financiering  Voor deze aanvraag ligt de prioriteit om te komen tot een breed gedragen 
Uitvoeringsagenda en de uitvoering en coördinatie hiervan. Om dit te 
realiseren wordt een kwartiermaker/coördinator geworven met een 
projectondersteuner. Tevens zijn kosten opgenomen voor de uitvoering, 
monitoring en formaliseren van de samenwerking.  
Totaal: € 100.000 
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Online informatie  www.alphenaandenrijn.nl  

Contact  Gemeente Alphen aan den Rijn 
M. Hashemy  
mhashemy@alphenaandenrijn.nl 
06 – 196 88 020 

Samenwerking 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

 voert twee keer per jaar bestuurlijk (wethouder) overleg met de Gelijke Kansen Alliantie; 

 organiseert minimaal 1 keer per jaar een kennissessie rondom interventies, onderzoeken, 
professionalisering en thema’s uit de GKA-agenda; 

 levert een actieve bijdrage aan kennisdeling tussen gemeenten onderling, bijvoorbeeld door eigen 
interventies of best practices te delen via de online en offline kanalen van de Gelijke Kansen Alliantie; 

 neemt deel aan de landelijke kennisdelingsagenda. 
 

Ondertekening bevoegd gezag 
 
 
_________________________ 

Naam: F. de Wit 
Organisatie: Scala College 
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Activiteitenplan & Begroting 

Voor het uitvoeren van de in deze Gelijke Kansen Alliantie Agenda/Addendum opgenomen interventies, stelt 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanvullend maximaal €100.000 beschikbaar. In deze 
bijlage wordt een korte omschrijving gegeven van de hiermee uit te voeren interventies en besteding van de 
daartoe bestemde middelen. Indien gewenst kan een aanvullend projectplan als bijlage bij de aanvraag worden 
geüpload. Neem bij vragen contact op met je regiocoördinator. 

GKA Agenda Gemeente Alphen aan den Rijn 

Uitvoeringsagenda   

Korte beschrijving  Uitvoeringsagenda Gelijke Kansen  

Planning  Momenteel wordt er al uitvoering gegeven aan het bevorderen van gelijke kansen 
binnen Alphen aan den Rijn. Om te komen tot een breed gedragen 
Uitvoeringsagenda is de volgende planning opgenomen:  

 Oktober 2022: werving kwartiermaker/ coördinator om te komen tot de 
opzet van een Uitvoeringsagenda. (Deze uitvoeringsagenda legt de 
verbinding tussen zowel het programma van de Rijke Schooldag als wel 
het OAB, NPO en andere initiatieven in het kader van gelijke kansen voor 
alle jeugdigen binnen onze gemeente); 

 Voorjaar 2023: formeel vaststellen Uitvoeringsagenda en formaliseren 
samenwerking;  

 Vanaf 2023 tot en met 31 december 2024: uitvoering, monitoren en 
jaarlijkse bijstelling Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn.  

Betrokken partijen  Lokale coalitie in het kader van de Rijke Schooldag: Scala College (VO, 
penvoerder), Stichting Morgenwijzer (PO), Junis Kinderopvang, Participe 
(brede welzijnsorganisatie), Kwadraad (CJG), Alphen Vitaal 
(buurtsportcoaches), Thermen II (zwembad en multifunctionele 
accommodatie), Gemeente Alphen aan den Rijn. Om te komen tot een 
gedragen Uitvoeringsagenda worden ook de samenwerkingsverbanden 
i.h.k.v. het passend onderwijs (PO en VO) en andere schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties betrokken.  

Schoolbestuur of -
besturen 

 Scala College en Stichting Morgenwijzer 

Inzet middelen   

GKA  Projecten om de gelijke 
kansen te bevorderen 
(aanvragen kunnen 
gedaan worden door de 
kinderopvang en 
onderwijs)1 
 
Loonkosten 

 
 
 
 
 
 
 
16 uur p/wk x € 105 

€ 100.000,00 
 
 
 
 
 
 

€  77.280,00 
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(Coördinator)2 
Loonkosten 
(Projectondersteuning)3 

 
4 uur p/wk x € 40 

 
€    7.360,00 

  Materiële kosten4 
Materiaalkosten en huur 

 €   5.000,00 

  Overige kosten 
Workshopsleiders, trainingen 
e.d.5 
 

Onvoorzien 

 € 10.000,00 
 
 

€     360,00  

Totaal interventie   € 200.000,00  

  Gemeentelijke middelen 
Voor het ontwikkelen van interventies gericht op het bevorderen 
van gelijke kansen. Alleen door het onderwijs of VE-partijen aan te 
vragen.  

€ 100.000,00  
 

  Gelijke Kansen Alliantie € 100.000,00 

 
 

Totaal GKA Agenda € 200.000,00 

 
 

Ondertekening bevoegd gezag 
 
 

 
_________________________ 

Naam: F. de Wit 
Organisatie: Scala College 

 
 

1 Kinderopvang en het onderwijs kunnen samen met maatschappelijke partners een aanvraag doen om 
projecten op te zetten om de kansengelijkheid te bevorderen. Kaders worden door de gemeente opgesteld, de 
financiering wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.  

2 De coördinator gaat met de volgende taken aan de slag: 1. komen tot een publiek private samenwerkingsvorm 
(incl. formaliseren en meerjarenplan) 2. Andere onderwijsorganisaties betrekken bij de opzet van de 
Uitvoeringsagenda 3. Komen tot een Uitvoeringsagenda voor de gehele gemeente Alphen aan den Rijn 4. 
Expertise uitwisseling bevorderen en faciliteren 5. Borgen van de projecten en de samenwerking. Gemiddelde 
inzet is 16 uur per week (in eerste instantie meer uren, later zal er meer overgedragen kunnen worden aan de 
projectondersteuner en partners) gedurende een jaar. Na dit jaar wordt bekeken wat er nodig is aan inzet. Inzet 
is berekend op 46 werkweken (dit is 1 jaar, exclusief vakantie).   

3 De projectondersteuner zal vooral (administratieve) taken verzorgen om de coördinator te ontlasten. 
Daarnaast faciliteert en plant hij/ zij bijeenkomsten. Het betreft hier een gemiddeld aantal uren per week 
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gedurende een jaar. Na dit jaar wordt bekeken wat er nodig is aan ondersteunende inzet. Inzet is berekend op 
46 werkweken (dit is 1 jaar, exclusief vakantie).   

4 Formaliseren publiek private samenwerking, huur van locaties voor bijeenkomsten, catering, pr kosten, etc. 

5 Inspiratiesessies, werkbezoeken, etc. op basis van de behoefte van deelnemers aan de lokale coalitie en 
geïnteresseerde schoolbesturen en kinderopvang.  


